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Dokeo 

 

Na página inicial do Dokeo temos a tela de login. 



1 Cadastro 

Os primeiros passos para a utilização do sistema Dokeo, é fazer os cadastros, ou 

seja, preparar o ambiente para receber os dados. Para isso, os formulários de 

cadastramento devem ser preenchidos corretamente, pois eles serão utilizados em 

todo o sistema. Veja a seguir o processo de descrição e preenchimento de cada 

um dos cadastros. 

1.1 Empresa/Lotação/Seção 

Esta opção permite cadastrar e visualizar as Empresas, Lotações e Seções, sendo 

permitida a visualização dos funcionários e autorizados, ou seja, quando tiver a 

necessidade de visualizar um relatório, o usuário poderá filtrar por Lotação, Seção 

ou Empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1.1 Empresa 

 

 

Para realizar o cadastramento de uma nova empresa, basta clicar no botão 

“Adicionar empresa” e preencher os campos necessários. 

 

 

Número: refere-se ao número da empresa no sistema, por enquanto não se 

preocupe em estabelecer uma nova numeração, pois isto e feito automaticamente 

pelo próprio sistema. 

Nome: Razão Social da Empresa 

CNPJ: CNJP da empresa cadastrada 

CEI: Cadastro Específico do INSS 

Número de vagas: Informe a quantidade de vagas disponíveis nesta empresa. 

Obs: Se inserir zero não haverá limite. 

 



1.1.2 Lotação 

 

Após criar a empresa, vamos cadastrar uma Lotação que é uma divisão genérica 

da empresa. 

Ex.: Informática, Administrativo, Jurídico, Marketing... 

Clique sobre o nome da empresa, em seguida em “Criar lotação”, digite o nome da 

Lotação e pressione “Enter”. 

1.1.3 Seção 

 

A seção é uma distribuição específica da Lotação. Para criar uma seção, clique na 

Lotação, em seguida clique em “Criar seção”, informe o nome da Seção e 

pressione “Enter”. 

 

 

 



1.1.4 Ações comuns 

 

Ver: Utilizado para visualizar os dados da Empresa/Lotação/Seção desejada. 

Editar: É utilizada para editar a empresa/lotação/seção desejada. 

Excluir (Empresa/Lotação/Seção): Exclui a opção selecionada. Obs: apenas será 

deletado se não houver nenhuma pessoa cadastrada naquela opção que está 

tentando excluir. 



1.2  Horário 

 

Os horários são essenciais para o funcionamento do sistema. Nesta parte, deve-se 

cadastrar os horários que serão utilizados no controle de acesso para autorizados.  

Por padrão o sistema Dokeo já traz um horário cadastrado, mas vamos incluir um 

novo horário, clique em Novo Horário. 

 

 

1.2.1 Períodos 

 

Quantidade: Insira a quantidade de períodos que o horário terá. Por exemplo: 

a) 1 período: 08:00 / 12:00 

b) 1 período: 08:00 / 18:00 

c) 2 períodos: 08:00 / 12:00 / 14:00 / 18:00 



Há diversas situações em que pode ser aplicada a quantidade de períodos, por 

exemplo, a empresa possui estagiários que tem trabalham apenas no período 

matutino e estes não podem ter acesso fora do seu expediente, então utiliza-se o 

exemplo A, de 1 período, das 08:00 às 12:00hs, sendo que dentro desse horário o 

autorizado registrar acesso quantas vezes forem necessárias. 

O exemplo B pode ser aplicado a autorizados que tenham acesso das 08:00 às 

18:00hs livremente. 

O exemplo C bloqueia o acesso do autorizado de 12:00 às 14:00hs, ou seja, a 

pessoa não pode efetuar acessos durante esse horário. 

Obs: Para os comentários acima, considere tolerâncias zeradas, que são 

comentadas logo abaixo. 

  

1.2.2 Ações Gerais 

 

Ver: Exibe o horário clique sobre o icone do olho 

Copiar horário: Cria uma cópia do horário selecionado. 

Editar: Permite editar os horarios já cadastrados. 

Excluir: Exclui o horário selecionado, caso ele ainda não tenha sido utilizado. 

 

 

 



1.3 Jornada 

 

As jornadas são utilizadas para principalmente para permitir e/ou proibir o acesso 

dos autorizados em determinados dias da semana. 

Por padrão o Dokeo traz ums jornada cadastrada, mas vamos incluir uma nova, 

clique em Incluir Jornada. 

 

1.3.1 Criar jornada 

Após clicar no botão Incluir Jornada, abrirá o assistende de cadastro de nova 

jornada, onde você selecionará se deseja usar o mesmo horario para todos os 

dias. 

 

 

1. Selecione Sim caso sejam utilizado apenas um horario padrão todos os dias 

ou não para utilizar horarios diferentes. 



2. Clique em Avançar. 

 

3. Selecione o horario para a jornada. Clique em Avançar. 

 

4. Insira um nome para sua Jornada. E clique em avançar. 

 

5. Verifique se os dados estão corretos e clique em gravar. 



A nossa jornada está praticamente pronta, restando alterar alguns dados caso se 

fizer necessário, clicando em editar, como. 

 

Nome: Aqui é possível alterar o nome 

uma jornada, facilitando sua 

especificação. 

Horarios: Aqui é possivel alterar os 

horarios. 

 

 

 

 

Dias da Jornada: A quantidade de dias que a semana deve ter, por exemplo: 

 Jornadas de 7 dias: é possível aplicar várias configurações, como proibir o 

acesso nos fins de semana e lançar vários tipos de alternativas de horários 

para cada dia da semana, geralmente utilizado quando há necessidade 

rigorosa no controle de acesso dos autorizados. 

 Jornada de 14 dias: mais utilizada no caso de escalas, em que um grupo de 

pessoas têm acesso em um fim de semana e no outro não, ou seja, em um 

fim de semana é proibido e no outro é normal. 

 Jornada de 1 dia: geralmente utilizada com o normal, e não fará 

diferenciação do dia da semana. 

Data base: Informe a data base, ou seja, data de criação da jornada, que também 

poderá te auxiliar na seleção dos dias semana em relação aos dias dos meses. 

Caso queira bloqueá-lo nos finais de semana, aplique o Horarios como Sem 

Acesso. 

Também é possível alterar os horários de cada dia da semana. 

Suponhamos que o autorizado acesse na segunda, quarta e sexta no horário das 

08:00 às 18:00hs e terças e quintas das 08:00 às 12:00hs, e nos fins de semana 

seu acesso é proibido, então a jornada ficaria da seguinte forma: 



 

Após configurar a jornada que mais a adqua à sua necessidade, clique em Gravar. 

 

1.3.2 Ações gerais da Jornada 

 

Ver Jornada: Exibe a jornada. 

Copiar jornada: Permite criar uma cópia da jornada selecionada. 

Editar Jornada: Permite realizar a edição das jornadas cadastradas. 

Excluir: Deleta a jornada selecionada caso ela não foi utilizada. 

 



1.4 1.4 Locais de acesso/Coletor 

Neste recurso serão inclusos todos os locais de acesso (pontos onde há a fixação 

de um ou mais coletores de dados) e dos devidos coletores (Equipamento 

responsável por registrar batidas sejam elas por código de barras ou digital). Esta 

opção possui um manual a parte devido ser um recurso mais técnico. 

 

1.5 Categorias de pessoas 

 

Cadastro de caráter informativo que visa classificar os autorizados quanto sua 

funcionalidade perante a empresa. Se lhe convir, pode classificá-los também em 

subcategorias. 

 

 Adicionar categoria: para inserir uma nova categoria. 

 

 Adicionar subcategoria: para inserir uma subcategoria. 

 Ver: para visualizar o nome de uma categoria ou subcategoria. 

 Editar: para alterar o nome da categoria. 



 Excluir: para deletar categorias ou subcategorias que ainda não foram 

utilizadas ou criadas de forma errada. 

 

1.6 Pessoa 

 

Visa o cadastro ou visualização dos autorizados. A partir deste sub-item deve-se 

objetivar todas as informações do autorizado perante a empresa. Para cadastrar 

um autorizado clique em Novo autorizado. 

 

1.6.1 Autorizados 

Para iniciar o cadastro das pessoas clique em Novo autorizado. 

 



1.6.1.1 Dados Gerais 

 

 

1. Nome é obrigatorio para seguir com o cadastro, nele deve ser informado o 

nome da pessoa a ser cadastrada. 

2. CPF/CNH caso necessario podem ser cadastrados documentos pessoas 

para um cadastro mais completo. 

3. Validade data de validade da CNH. 

4. Categoria selecione caso necessario, a categoria a qual o cadastrado 

pertence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.6.1.2 Autorizado 

 

1. Matricula apenas para controle interno, caso seja necessario. 

2. Pin caso o acesso ultilize senha deve-se cadastrar a senha que será 

utilizada neste campo. 

3. Cadastrar Cartão caso sejam utilizados leitores de cartão para o controle de 

acesso, o cartão devera ser cadastrado aqui. 

4. Tipo de Autorização 

 



São utilizados para classificar os tipos de pessoas quanto a forma de autorização 

que eles possuem. 

Permanente/Residente: Tipo de pessoa que terá acesso para sempre se uma 

data limite não for estipulada ou se essa pessoa não for desativada. 

Com Prazo/Pré-autorizado: São pessoas que podem ter acesso por um 

determinado intervalo de datas, por exemplo, um funcionário temporário que terá 

data inicial e data final para exercer suas atividades na empresa. 

Visitante: São esse tipo de pessoa, quando é autorizado sua entrada, ele tem 

direito a uma entrada e uma saída, caso queira entrar novamente será necessário 

solicitar autorização na portaria. 

Externo/Permanente: Sua função é bastante similar à Residente, com pequenas 

modificações, uma delas são as Liberações, que esse tipo de pessoa não poderá 

ter. 

Desativado: São as pessoas que não tem mais acesso, por exemplo, um 

funcionário que foi rescindido. 

Obs: O cadastro da pessoa estando desativado, poderá ser ativo novamente. 

 

5. Jornada de Acesso 

 



Selecione no ComboBox a jornada de acesso da pessoa que está sendo 

cadastrada, a fim de ter o controle de acesso dessa pessoa. Você também poderá 

informa diretamente o código da jornada, sem a necessidade de selecioná-la. 

6. Adicionar Locais Associados 

 

Selecione a Empresa/Lotação/Seção que a pessoa pertence. 

 

1.6.1.3 Controle de acesso 

 

1. Biometria 

Será implementado. 

2. Locais de acesso permitidos 

 

Selecione os locais em que a pessoa poderá acessar. 



Atenção: por padrão, quando se cadastra uma nova pessoa, todos os locais de 

acesso vem habilitados, então caso haja locais de acesso em que essa pessoa 

não possa acessar desmar-o. 

3. Opções de acesso 

 

Dependendo da configuração do Loca de Acesso a pessoa deverá obedecer a 

limites de tempo para efetuar acessos, por exemplo, se a pessoa entrar às 

08:00hs, só poderá sair às 09:00hs. 

Com a opção Ignora tempo mínimo... habilitada esse tempo não é verificado. 

Obs: apenas para essa pessoa. 

Permite abertura/fechamento do sistema: Conforme configurações adicionais, 

após o último acesso dessa pessoa, nenhuma outra poderá acessar até a abertura 

ser realizada novamente. 

 

Para selecionar o responsável informe um nome para pesquisar, selecione a 

pessoa responsavel, depois selecione o tipo de parentesco e clique em adicionar. 

 



1.6.2 Usuários 

 

Para iniciar o cadastro de usuários do sistema clique em Novo usuário. 

 

Informe os dados: 

 Nome e clique em avançar. 

 Nome de login 

 Senha 

 Perfil 

Para desativar o cadastro desse usuário, basta demarcar a opção Usuário ativo, a 

partir de então esse usuário não poderá mais efetuar logins no sistema. 

No cadastro de usuários também temos a aba Dados Gerais que contém os 

mesmos dados do cadastro de Autorizado/Visitante, então para acessar o 

conteúdo do manual que explica essa parte clique aqui. 

1.6.3 Pesquisar 

O uso desse recurso é bastante simples, o que facilita muito na localização das 

pessoas quando se têm grande número de cadastros. 



 

Para efetuar uma pesquisa geral, informe o nome da pessoa e clique em 

Pesquisar. 

Você também pode efetuar filtros, por Empresa/Lotação/Seção e/ou 

Categoria/Subcategoria. 

O checkBox Qualquer parte permite pesquisar determinada palavra em qualquer 

parte do nome. 

Nas pesquisas que você realizar, verá que os autorizados que foram desativados 

não estarão na relação, caso queira visualizá-los, habilite o checkBox Incluir 

inativos, eles serão exibidos na listagem em vermelho. 

Também é possivel filtrar o tipo de autorização da pessoa, conforme exibido no 

GroupBox Tipo. 

1.6.4 Opções Gerais 

 

Verr: Abrir o cadastro da pessoa selecionada. 

Editar: Permite editar o cadastro da pessoa já cadastrada. 

Excluir: Deletar a pessoa selecionada. 



1.7 Veículos 

Atenção: O cadastro de veículos é voltado principalmente para utilização em 

condomínios, então se esse não for seu caso passe para o ítem Ajustes. 

 

Os veículos podem ser cadastrados no sistema juntamente com seus respectivos 

proprietários, incluindo o número das placas, para melhorar a interação 

autorizado/empresa. Este cadastro também possibilita separar os veículos da 

empresa dos pessoais (funcionários e/ou clientes). 

 

Por enquanto não temos nenhum veículo cadastrado, mas para cadastrar um é 

bem simples, clique em Incluir veículo. 



 

Informe os dados: 

 Placa 

 Modelo 

 Marca 

 Cor 

 Tipo do proprietário 

 Proprietário 

 Locais Permitidos 

Obs: Se o proprietário for a empresa você poderá selecioná-la no ComboBox, mas 

se for uma Pessoa, habilitará-se o botão escolher para que seja possível pesquisar 

o nome do proprietário do veículo. Clique em avançar 

 

Informe o nome do motorista ao qual irá conduzir o veiculo. E clique em avançar 



 

Caso o local possua algum controle de acesso para veiculos com leitor de cartão, 

será necessario cadastrar o cartão que o motorista utilizara para ter acesso ao 

local. Após preencher os dados clique em gravar.  



2 Ajustes 

2.1 Alteração Coletiva de Jornada 

 

Aqui é possivel alterar a jornada de um grande grupo de pessoas todas de uma 

única vez, assim não é necessario acessar cadastro por cadastro para realizar a 

alteração. 

 

  

1. Para realizar a alteração basta selecionar a Ampresa/lotação/Seção a qual 

a jornada devera ser alterada. 



2. Selecionado quem devera ter sua jornada alterada, basta inserir no campo 

“Nova Jornada”, a jornada que será seguida. 

3. Caso alguem nesta Empresa/Lotação/Seção possua uma jornada diferente, 

e esta não vá sofrer alteração, deve selecionar no campo “jornadas a serem 

alteradas” a que deveram ser alterada. 

2.2 Autorização de Acesso 

 

Este recurso permite autorizar pessoas em datas, períodos e locais específicos. 

 

Tendo como exemplo uma jornada que sábados e domingos o acesso é proibido, 

dessa forma o autorizado não teria direito a efetuar acessos nos fins de semana, 

então será necessário autorizá-lo acessar, quando necessário. 

Lembrando que a autorização deverá ser feita antecipadamente. 

1. Selecione a Empresa/Lotação/Seção 



2. Informe a Data início e Data fim 

3. Se necessário informe o horário permitido. 

4. Selecione os Locais de Acessos aos quais a pessoa poderá acessar no 

período informado. 

5. Clique em Autorizar 

Obs: Para cancelar autorizações, basta realizar o mesmo processo e clicar em 

Revogar autorização. 

 

2.3 Acesso por Local 

 

Essa função permite conceder ou retirar permissões de acesso a um ou vários 

autorizados para um Local de Acesso específico. 

 

1. Selecione o Local de Acesso de que deseja conceder ou retirar permissões. 

2. Selecione a empresa na qual os autorizados estão lotados. 



3. Ao marcar o CheckBox com o nome do autorizado, e clicar em salvar a 

permissão de acesso será concedida. 

 

2.4 Editar registros de acessos 

 

Este recurso permite incluir registros de acessos (entrada ou saída) para os 

autorizados, caso tenham esquecido de registrá-lo o caso ocorra algum problema 

como queda de energia. 

 

1. Selecione a Empresa/Lotação/Seção 

2. Selecione o Autorizado. 

3. Selecione a Data do Acesso a ser incluido. 



4. Clique em Incluir Acesso. 

5. Informe a hora e a direção. 

6. Clique em Salvar. 

Obs: Não é possível alterar ou excluir acessos que o autorizado realizou, isso é 

permitido apenas para registros incluídos manualmente. 

 

2.5 Exportar Acessos 

 

Este recurso gera a partir das configurações selecionadas, arquivos de registros 

de acessos, para que sejam importados por outros sistemas. Tal exportação pode 

ser filtrada por data e pelos funcionários selecionados, e também você pode contar 

com os principais layouts do mercado. 

 

1. Selecione a Empresa/Lotação/Seção e caso necessario as pessoas dais 

quais serão exportados os dados. 

2. Após selecionar as pessoas desejadas, selecione o período. 



3. Selecione o formato desejado. 

4. Clique em exportar para gerar o arquivo com os dados. 

Obs: Caso ocorra algum erro durante a exportação, verfique se o usuário (do 

windows) têm permissão de gravação no diretório onde localiza-se o arquivo 

selecionado. 

 

 



3 Relatórios 

Parte do sistema voltada para a administração das empresas. Os relatórios são as 

principais comunicações do sistema com o administrador. A partir deles será 

possível extrair várias informações relevantes para a administração das empresas 

e melhor controle sob os autorizados. 

3.1 Histórico de Acessos 

 

Permite exibir o acesso dos autorizados, inclusive visitantes, selecionando o 

intervalo de datas e a faixa de horários. Para os vistantes é exibido também o 

nome da pessoa visitada. Após visualizar os acessos também é possível imprimir 

esse relatório. 

 

Para emitir esse relatório: 

1. Selecione ou informe o intervalo de datas. 

2. Selecione os dados a serem exibidos no relatorio. 

3. Selecione os locais de acesso. 

4. Informe a faixa de horário. 



5. Clique em Visualizar. 

 

3.2 Pessoas e Últimos Acessos 

 

Através desse relatório é possível efetuar diversos filtros, como pode ser 

observado na imagem abaixo. 

 

Local de acesso: 

 Realize filtros selecionando o Local de Acesso desejado. 

Posição: 

 Somente dentro -> Exibe apenas as pessoas que estão dentro, para 

isso é necessário que a pessoa tenha registrado o acesso. 

 Somente fora -> Exibe apenas as pessoas que estão fora. 

 Tiveram acesso -> Caso tenha acessado o local, estes também serão 

exibidos. 

 Todos -> Não determina regras para classificar os acessos, ou seja, 

exibe todos acessos efetuados. 



Tipo de pessoa: 

 Autorizado -> Habilita a pesquisa de acessos desse tipo de pessoa. 

 Visitante -> Habilita a pesquisa de acesso dos visitante. 

 Todos -> Inclui o acesso de todos os tipos de pessoas. 

Selecionar pessoas: 

 Se desejar, também é possível realizar filtros selecionando a 

Empresa/Lotação/Seção da pessoa. 

 Pesquisar pelo nome. 

 A opção Mostrar campos adicionais exibe ainda o nome da Empresa 

e a Jornada do autorizado. 

Através dessa ferramenta é possível configurar diversos tipos de relatórios que 

ficarão a critério dos gestores e usuários do sistema. 

 

3.3 Acessos Comuns entre Seções 

 

Esse relatório tem como finalidade exibir os acessos comuns, principalmente dos 

visitantes. Utilizado para saber em quais Lotações/Seções o visitante esteve 

durante um determinado espaços de datas. 



 

Para emitir esse relatório: 

1. Selecione a Empresa/Lotação/Seção (1) 

2. Selecione a Empresa/Lotação/Seção (2) 

3. Informe a Data inicial e final 

4. Clique em Visualizar. 

 

3.4 Acessos por Coletor 

 

O relatório de Acessos por coletor, exibe em qual Local de Acesso e Coletor o 

acesso das pessoas foi realizado, ou para exibir os acessos que foram realizados 

em determinado Local de Acesso entre datas distintas. 



 

Para emitir esse relatório: 

1. Selecione a Empresa/Lotação/Seção 

2. Selecione os autorizados desejados. 

3. Selecione os Locais de Acesso. 

4. Informe a Data inicial e final 

5. Clique em Visualizar 

 

3.5 Acessos por pessoa 

 

Permite escolher uma pessoa conseqüentemente mostrando todos os seus 

acessos em um período selecionado, sendo possível também listar por moradores 

visitantes ou todos. 



 

Para emitir esse relatório: 

1. Informe o nome da pessoa 

2. Selecione uma opção de pesquisa(Apenas Visitantes/Só Permanentes). 

3. Informe a Data inicial e final 

4. Clique em Visualizar 

 

3.6 Acessos por Seção 

 

Esse relatório exibe os acessos das pessoas, o coletor por onde realizou o acesso 

e no caso dos visitantes exibe também o nome da pessoa visitada. 

 

Para emitir esse relatório: 

1. Selecione a Empresa/Lotação/Seção 

2. Informe a Data inicial e final 

3. Selecione se desejar apenas visitantes 

4. Clique em Visualizar 



3.7 Tempo de Permanência 

 

Esse relatório mostra os acessos realizados pelas pessoas e calcula o tempo de 

permanência das pessoas em cada local. 

 

Para emitir esse relatório: 

1. Selecione a Empresa/Lotação/Seção 

2. Selecione os autorizados desejados. 

3. Selecione os Locais de Acesso. 

4. Informe a Data inicial e final 

5. Clique em Visualizar 

 

 

 



3.8 Acesso de pessoas 

 

Esse relatório é utilizado para visualizar o tempo de permanência das pessoas em 

cada ambiente de acesso. 

 

Para emitir esse relatório: 

1. Selecione a Empresa/Lotação/Seção 

2. Selecione os autorizados desejados. 

3. Selecione os Anbientes. 

4. Informe a Data inicial e final 

5. Clique em Visualizar 

 

 



3.9 Cartões Devolvidos 

 

 

3.10 Relatório Auditoria 

 

Esse é o visualizador de procedimentos realizados no Dokeo, ou seja, é parte de 

auditoria do sistema. 

Exibe todas as ações executadas por qualquer usuário, permitindo visualizar em 

relatórios todas as operações de alteração, exclusão, abonos e edições realizados 

por qualquer usuário. 

 

Para emitir o relatório, siga os passos: 

1. Selecione o usuário desejado. 

2. Selecione como deseja filtrar a pesquisa. 

3. Pesquisar o objeto de acordo com o filtro anterior. 

4. Selecione o intervalo de datas. Exemplos: 



 Data de referência: é aquela em que o acesso foi realizado. 

 Data da ação: quando a inclusão, edição, exclusão foi realizada. 

5. Selecione os Tipos de Ações. 

6. Selecione as telas de acordo com as informações desejadas. 

7. Clique em visualizar, então o relatório será gerado. 

 

 

 

 

 



4 Segurança 

4.1 Permissões Gerenciais  

 

As permissões gerenciais são utilizadas principalmente para negar ou conceder 

acessos dos usuários a determinado grupo de pessoas e também aos coletores 

aos quais essa pessoa poderá permitir acessos, ou seja, o administrador concede 

a permissão para que um usuário possa autorizar pessoas a passar por um Local 

de Acesso e não poderá permitir em outros, em uma sala cofre, por exemplo. 

Também é utilizada para que o determinar quais operações o usuário poderá 

realizar, tais como: acessar todas as empresas, ou somente uma Lotação, ou 

apenas uma Seção. 

 

 

Seguindo o exemplo da figura acima, veja que o usuário admin possui permissões 

limitadas, observe no canto direito inferior. 



As permissões dele são para acessar as empresas Empresa Padrão e cond. 

Morada nova. 

Para realizar essa configuração, siga os passos abaixo: 

1. Clique no nome do usuário 

2. Marque a Empresa/Lotação/Seção desejada. 

3. Marque os Locais de Acesso desejados. 

4. A partir de então o usário terá acesso limitado, conforme configurações. 

 

4.2 Permissões por Perfil 

 

Neste recurso o administrador do sistema deve cadastrar os usuários que terão 

acesso ao Sistema Dokeo. É também papel do administrador definir o perfil do 

usuário, ou seja, criar um conjunto de características comuns a determinados 

níveis de usuários. 

 

4.2.1 Criando perfis 

 

1. Clique em Adicionar Perfil 

2. Insira o nome do novo perfil 

3. Clique em Salvar 



5 Sistema 

Reúne várias funções para manutenção no sistema como: configuração do 

sistema, Importação e Exportação de Banco de Dados, Backup, etc. Enfim, 

utilitários que tornam o Sistema Dokeo mais eficiente. 

5.1 Configuração 

 

 

 

5.1.1 Configurações Gerais 

 

 



 

Relatórios: 

 Imprimir em negrito 

 Imprimir colorido 

E-mail: 

 Informe o endereço do seu servidor de e-mail, que o Dokeo utilizará 

para enviar informações de erros do sistema quando o usuário solicitar. 

Armazenamento de arquivos: 

 Utilizado principalmente para armazenamento de fotos, para configurá-

lo. 

1. Informe o caminho onde serão salvos os arquivos. 

2. Informe o nome ou IP onde é executado o serviço de 

armazenamento. 

Validação no cadastro: 

Obs: Os nomes dessas opções são bastante sugestivos e de fácil interpretação, 

então não serão comentadas. 

Cadastro: 

 Selecionar locais ao cadastrar nova pessoa: Com essa opção habilitada, 

os Locais de Acessos são selecionados automaticamente ao cadastrar 

novas pessoas. 

 Ocultar local de acesso não permitido: Com essa opção habilitada, os 

usuários do sistema que não possuem permissão em determinado Local 

de Acesso não poderão permitir a entrada de autorizado por estes 

coletores, nem mesmo visualizá-los. 



5.1.2 Nomenclatura 

 

Caso seja necessário alterar a nomenclatura de Lotação e Seção, também é 

possível. 

 

5.1.3 Cartão 

 

 

5.1.4 LGPD 

 
Em implementação. 

 

 



5.2 Configuração Maquina 

 

 

5.2.1 Modo de Operação 

 

 



5.2.2 Operação do Serviço 

 

Inicialização / Finalização 

Por padrão o serviço Neokoros – Controle de Acesso precisa ser reiniciado todos os 

dias. Nesta parte é possível controlar mais especificamente as ações que serão 

realizadas. 

Reinicia computador se falhar: Caso ocorra alguma falha no reinício do serviço Neokoros – 

Controle de Acesso, o computador será reiniciado. 

Horas auto reinício: Específica o horário em que o computador reiniciará o serviço Neokoros 

– Controle de Acesso, todos os dias. 

Auto desligamento: Se for necessário que um dos computadores que tenha o sistema 

desligue automaticamente em um horário específico, marque esta opção. 

Obs.: Para que esta opção funcione é necessário informar a Hora auto desligar 

Autor finalização: finaliza os serviços Neokoros no tempo programado, mas se Horas auto 

desligar também estiver marcado o sistema ignorará Auto finalização. 

Notificações / controle remoto 

Nesta parte configuram-se as portas de comunicação entre cliente e servidor e os 

endereços IP da rede que poderão controlar os serviços executados no servidor, entre 

outras configurações. 

Porta UDP servidor: por padrão utiliza-se a porta UDP 5105. 

Porta UDP cliente: por padrão utiliza-se a porta UDP 5104. 

Endereços notificar: utilizado para inserir nome ou IP dos computadores da rede que serão 

notificados a eventos, por ex: Dedo de pânico, Persona Non Grata (PNG), Liberação de 

visitantes, entre outras opções. 



Endereços aceitar comandos: utilizado para informar quais computadores poderão controlar 

uma catraca de acesso para liberá-la manualmente e reconfigurar os serviços do servidor. 

5.2.3 Conexões 

 

 

5.2.4 Regras de Validação 

 



5.2.5 Aparência 

 

 

5.2.6 Operação Interativa 

 

5.2.7 Imagens 

 
 

 



5.2.8 Captura de Imagens 

 

5.2.9 Outras Opções 

 

5.3 Importar Exportar 

 



Permite Importar e Exportar as tabelas do banco de dados do sistema, sendo 

possível escolher: uma tabela, ou até mesmo todo banco. 

 

5.3.1 Importar 

 

1. Selecione o tipo de dados 

2. Selecione a operação. 

3. Clique em “Click to Upload” para selecionar o arquivo. 

4. Clique em Importar. 

 

5.3.2 Exportar 

 

1. Selecione o tipo de dados. 

2. Selecione a operação. 

3. Clique em Exportar. 

 


